
Sem bolsa

O Brasil é o 5º maior produtor mundial de 
bebidas e tem perspectivas de grande 
crescimento para os próximos anos, e um 
dos fatores que mais contribui para isso é 
a expectativa favorável da economia 
brasileira com a recuperação do poder de 
compra da população de baixa renda. 
Considerando isso, este trabalho estuda 
a Cervejaria Peter Von Brütschen Ltda, 
conhecida como Cervejaria Heilige (nome 
fantasia), a qual está inserida no ramo de 
cervejaria, produz e faz distribuição do 
produto conforme determinação do 
cliente. Este trabalho tem como objetivo 
geral verificar o potencial de expansão 
logística da cervejaria para Vale do Rio 
Pardo e Taquari. E como objetivos 
específicos, busca-se verificar os pontos 
fortes, pontos fracos, ameaças e 
oportunidades para essa expansão, 
identificar as possíveis estratégias para 
distribuição e quantificar a capacidade 
produtiva para fins de distribuição. 

   INTRODUÇÃO/OBJETIVOS         RESULTADOS/DISCUSSÕES   

METODOLOGIA

Este trabalho está sendo desenvolvido 
através de uma pesquisa aplicada, de 
caráter descritivo e qualitativo, buscando 
informações e conhecimentos 
bibliográficos sobre os diversos 
assuntos junto à empresa, através de 
documentos e entrevistas com os 
administradores e funcionários.

A empresa está em constante 
desenvolvimento e cada vez mais 
preocupada com a excelência no 
atendimento ao cliente, justificando a 
abertura de novas regiões de atuação. 
Com as análises observadas até o 
momento, pode-se constatar que há 
possibilidade de expansão, porém é 
necessário complementar a pesquisa a 
fim de mensurar esse potencial.
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